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Diarienummer

2009-03-11

§ 51

Praktikant
Kommunstyrelsens arbetsutskott medger att Josefin Palmgren deltar i dagens sammanträde.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
2009/94

252

§ 52

Anmälan om förvärv av fastigheten Flintlåset 5 enligt lagen
(1975:1132) om förvärv av hyresfastigheter m m
(tillståndslagen)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte begära förvärvsprövning beträffande
fastigheten.
Beskrivning av ärendet

Till Hässleholms kommun har inkommit en förvärvsanmälan angående fastigheten
Flintlåset 5.
_____________________
Sänt till:
sökande

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 (20)

Diarienummer

2009-03-11
2009/169

042

§ 53

Tidplan, budgetuppföljning 2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Upprättad tidplan för budgetuppföljning 2009 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Ekonomistaben har upprättat ett förslag till tidplan för budgetuppföljning 2009.
Bilaga: Tidplanen
_____________________
Sänt till:
klk - ekonomistaben

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
2009/175

106

§ 54

Ansökan till och slutrapport beträffande förprojektering
”Hässleholms för mångfald” – Europeiska socialfonden
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna in ansökan beträffande ”Hässleholm
för mångfald” till Europeiska socialfonden.
Ansvarig för projektet är kommunledningskontorets personalchef.
Styrgrupp är kommunstyrelsens förhandlingsutskott.
De kostnader som hänförs till olika förvaltningar finansieras av respektive nämnd.
De centrala kostnaderna finansieras för år 2009 ur kommunstyrelsens oförutsedda kostnader för 2009. För åren därefter behandlas kostnaderna i respektive års budget.
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunstyrelsen § 10/2008 beslutades att förprojektering och analysarbete
skulle redovisas till kommunstyrelsen som underlag för beslut om ansökan för att
genomföra projektet ”Hässleholm för mångfald”.
Förprojektet har drivits under hösten 2008. Det har lyft fram mångfaldsfrågorna bland
förtroendevalda och tjänstemän. Deltagarna i projektet har uttryckt en vilja att arbeta
vidare med frågorna.
Kommunen har utarbetat en ansökan som föreslås bli insänd till Europeiska socialfonden.
_____________________
Sänt till:
Europeiska socialfonden
Klk - personalchef
Fu
klk – ekonomistab
klk – ekonomienhet

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
2009/146

866

§ 55

Renovering av konstverket Uppåtsträvande i Sösdala
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anvisa 20 000 kronor till tekniska kontoret
för renovering av befintligt konstverk på torget i Sösdala, ur kommunstyrelsens konto
för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Konstverket ”Uppåtsträvande” på torget i Sösdala är uppfört av konstnären Ulf Sjöström för mer än 20 år sedan. Konstverket är idag skadat och är i behov av renovering.
Ulf Sjöström har erbjudit sig att återställa konstverket i ursprungligt skick för 20 000
kronor.
____________________
Sänt till:
gruppen för offentlig utsmyckning
klk - ekonomienhet

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8 (20)

Diarienummer

2009-03-11
2009/145

866

§ 56

Door-2008, konstnärlig utsmyckning på tomten Sösdala 70:1
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till gruppen för
konstnärlig utsmyckning.
Beskrivning av ärendet

Gruppen för offentlig utsmyckning föreslår att skulpturen ”Door-2008” av Hiroshi Koyama, Broby, inköps för utplacering i Sösdala på brandstationstomten Sösdala 70:1 vid
Länsmansgatan. Fastigheten ägs av Hässleholms Vatten som underhand har tillstyrkt
utplaceringen. Avtal för utplaceringen kommer att upprättas med bolaget.
Skulpturen i diabas är cirka tre meter hög och står på en tio centimeter tjock granitplatta. För ytterligare information hänvisas till bilagt fota av konstverket.
Val av konstverk har skett i samråd med företrädare för Sösdalaalliansen.
Hiroshi Koyama har i offert erbjudit Hässleholms kommun skulpturen för 300 000 kronor exklusive moms. Tekniska kontoret har beräknas kostnaderna för grundläggning av
skulpturen samt övriga kringkostnader till 80 000 kronor.
____________________
Sänt till:
gruppen för konstnärlig utsmyckning

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
2008/857

706

§ 57

Avgifter enligt alkohollagen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Ny taxa och nya föreskrifter för avgifter enligt alkohollagen antas.
Socialnämnden får i uppdrag att se över taxan och återkomma till kommunfullmäktige
årligen.
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar tillägget att taxan ska regleras årligen med beslut i kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden föreslår att vissa av de avgifter som kommunen kan ta ut med stöd av
alkohollagen (1994:1738) skall höjas. Sålunda föreslås bland annat att avgiften för
handläggning av ansökningar om serveringstillstånd höjs, liksom för tillsyn av servering, medan avgiften för tillsyn av servering av eller detaljhandel med öl skall vara
oförändrad. Förslaget till nya avgifter framgår av bilaga.
Vidare föreslås att avgifterna utan särskilt beslut av kommunfullmäktige skall justeras
vart tredje år i med belopp som motsvarar förändringarna av konsumentprisindex.
I socialnämndens utredning finns en redovisning av motsvarande avgifter i ”tvillingkommunerna” Motala, Karlskrona, Falkenberg och Varberg samt i Kristianstads, Helsingborgs och Malmö kommuner.
Ifrågavarande avgifter har inte ändrats sedan 1995. Det framstår därför som rimligt att
de nu höjs. De föreslagna beloppen är inte anmärkningsvärt höga jämfört med motsvarande belopp i de andra kommuner som redovisats i utredningen. Det föreslås därför att
de bestäms till de av socialnämnden föreslagna beloppen.
Däremot framstår det som mindre lämpligt att avgifterna vart tredje år automatiskt höjs
med belopp som nu inte är kända. Det kan framkomma omständigheter som gör att det
är önskvärt att avgifterna höjs med andra belopp eller inte alls. Det bör vara kommunfullmäktige obetaget att göra denna bedömning.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
§ 57 forts

I det förslag till nya föreskrifter som utarbetats har, förutom ändringar av avgifterna,
även vissa språkliga justeringar gjorts, bland annat med syfte att terminologin så långt
som möjligt skall överensstämma med den i alkohollagen.
____________________
Sänt till:
Sn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
2006/521

101

§ 58

Motion angående införskaffande av lågstrålande
mobiltelefoner till Hässleholms kommun – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till kommunledningskontorets
yttrande samt avslår motionen i övrigt.
Yrkande

Ordföranden yrkar att beslutet ska vara att motionen besvaras med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande samt att motionen avslås i övrigt.
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels Tommy Nilssons yrkande och finner sitt eget bifallet.
Votering

Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller ordförandens yrkande röstar
ja. Den som bifaller Tommy Nilssons yrkande röstar nej.
Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation

Tommy Nilsson, s, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Christer Stensson, mp, har lämnat in motion om att inskaffa lågstrålande mobiltelefoner
till de anställda som använder sådana.
Kommunledningskontoret svarar att de mobiltelefoner anställda använder idag är lågstrålande. I pågående upphandling krävdes att mobiltelefonerna skulle vara lågstrålande
och i utvärderingen ingår endast lågstrålande mobiltelefoner.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 (20)

Diarienummer

2009-03-11
§ 58 forts

Kommunledningskontoret har svarat 2009-02-11 och uppger att i den nu pågående upphandlingen av mobiltelefoner med tillbehör krävde kommunen att SAR-värdet fick vara
högst 2W/kg, som är det värde som är gränsen för att betecknas som lågstrålande mobiltelefon. Mobiltelefonerna i pågående utvärdering understiger detta värde.
Det sortiment som kommunen idag använder understiger även det SAR-värdet 2W/kg.
____________________
Sänt till:
klk – avd. för medborgarservice

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
2008/814

040

§ 59

Framställan om fördelning av kostnaderna för fönsterputsning
från och med 2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå framställan i sin helhet.
Yrkande

Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på ärendet.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden har enligt § 72/2008 föreslagit åtgärder för att finansiera kostnader
för fönsterputsning.
____________________
Sänt till:
Tn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 (20)

Diarienummer

2009-03-11
2007/63

101

§ 60

Motion angående ombyggnad av kök i Norra Sandby
sockenstuga – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Ombyggnaden är genomförd.
Motionen är därmed besvarad.
Yrkande

Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen.
Lars-Göran Wiberg, c, yrkar att den ska vara besvarad.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs yrkande och dels Tommy
Nilssons yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Reservation

Tommy Nilsson, s, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Tommy Nilsson, s, har lämnat in en motion angående ombyggnad av köket i Norra
Sandby sockenstuga. Köket behöver byggas om till ny och modern standard.
Tekniska nämnden har under 2007 byggt om köket och det ianspråktogs under december månad 2007.
____________________
Sänt till:
klk – avd. för kansli och juridik

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
2009/156

041

§ 61

Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2009 fastställs.
Upprättad internbudget för 2009 fastställs.
Beskrivning av ärendet

IT-nämnd Skåne Nordost har upprättat budget för nämndens verksamhet avseende tiden
2009-01-01 till och med 2009-12-31.
Budgeten innehåller en övergripande budget (nettobudget) och en internbudget.
____________________
Sänt till:
kommunchefen

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
2009/112

534

§ 62

Bredbandsutbyggnad i Jägersborg, Adseke, Rävninge,
Gundrastorp och Strandböke
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
IT-strategen får i uppdrag att beställa bredbandsutbyggnad i Jägersborg, Adseke, Rävninge, Gundrastorp och Strandböke i enlighet med erhållet områdesanbud.
II-strategen får i uppdrag att underteckna erforderliga avtal med Tele2.
Bredbandsutbyggnaden finansieras med 6 479 676 kronor ur kommunstyrelsens investeringsbudget för oförutsedda investeringar. Investeringen ska utgöra anslagstyp 1.
Resterande 2 413 983 kronor skall finansieras ur kommunledningskontorets budget,
verksamhet 0932.
Reservation

Tommy Nilsson, s, deltar inte i beslutet med hänvisning till annan finansiering i socialdemokraternas förslag till budget.
Beskrivning av ärendet

Områdesanbud har inkommit från Tele2 avseende utbyggnad av bredband i Jägersborg,
Adseke, Rävningen Gundrastorp och Strandböke.
Den offererade lösningen omfattar anslutning av respektive telestation till BAS-nätet,
teknikbodar. ADSL-utrustning samt 5 års drift.
Den sammanlagda kostnaden är 8 893 659 kronor, varav 6 479 676 kronor utgörs av investeringar och resterande är 2 413 983 kronor är driftskostnader.
Tele2 disponerar anläggningen fritt under avskrivningstiden, varefter Tele2 har rätt att
överta anläggningen.
Anbudet giltigt till och med den 12 mars 2009.
____________________
Sänt till:
klk – IT-strateg
klk - ekonomienhet

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
2007/717

001

§ 63

Nytt ansvarsområde för tekniska nämnden, ny organisation
för tekniska kontoret samt framtida alternativa driftsformer
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra den organisationsförändring av
tekniska kontoret inklusive överförandet dit av viss personal från andra förvaltningar
som framgår av föreliggande förslag.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för tekniska nämnden på sätt
som framgår av bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för fritidsnämnden på sätt som
framgår av bilaga 2.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utredningen om huruvida hela eller viss
del av tekniska kontoret bedriven verksamhet skall överföras till ett av kommunen
helägt aktiebolag. Kommunstyrelsen skall snarast återkomma till kommunfullmäktige
med förslag på principbeslut i frågan.
5. Verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan skall överföras från tekniska nämndens
ansvarsområde till barn- och utbildningsnämndens område.
6. Den del i förslaget som gäller bemanning av ”fordonsavdelningen” (1.1.2) skall ske
inom ramen för tekniska nämndens budget avseende verksamhetsåret 2009. Frågan
skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
7. Någon ekonomisk kompensation enligt förslagets punkt 1.2.4 är inte aktuell under
2009 och frågan skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret
2010.
Yrkande

Tommy Nilsson, s, yrkar inledningsvis bifall till organisationsförändring. Dock bör inga
nya tjänster tillsättas och verksamhetsvaktmästarna ska vara placerade under Barn- och
utbildningsnämnden även vad avser grundskolan. Slutligen yrkar han avslag på beslutsmening nr 4 som avser uppdrag om utredning avseende bolag.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
§ 63 forts

Lars-Göran Wiberg, c, yrkar att följande tre beslutssatser tillförs:
Verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan skall överföras från tekniska nämndens
ansvarsområde till barn- och utbildningsnämndens område.
Den del i förslaget som gäller bemanning av ”fordonsavdelningen” (1.1.2) skall ske
inom ramen för tekniska nämndens budget avseende verksamhetsåret 2009. Frågan
skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
Någon ekonomisk kompensation enligt förslagets punkt 1.2.4 är inte aktuell under 2009
och frågan skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
Härefter yrkar Tommy Nilsson bifall till beslutssatserna 1,2 och 3 samt Lars-Göran Wibergs yrkande om beslutssatserna, 5,6 och 7 och avslag på nr 4.
Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag på beslutssatserna
1,2,3,5,6 och 7 och finner dem bifallna.
Proposition
Därefter ställer han proposition på dels bifall och dels avslag på nr 4 om utredningsuppdraget och finner det avslaget.
Votering
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som avslår Tommy Nilssons avslagsyrkande röstar ja. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Urban Widmark och Lars-Göran Wiberg röstar ja.
Tommy Nilsson röstar nej.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 31 oktober 2007, § 197, åt kommunchefen att
”göra en översyn av samtliga förvaltningar i syfte att identifiera verksamheter som kan
vara lämpliga att samordna i en nybildad enhet för servicetjänster”.
Konsult anlitades som i april 2008 i förstudie föreslog, såvitt nu är av intresse, att ”den
direkta verksamhetsstödjande servicen såsom till exempel kost, städ, transporter, vaktmästeri, fordon etc överförs och samlas hos den tekniska nämnden och förvaltningen.”
– I förstudien benämndes denna service kategori A.

Justering
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LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-03-11
§ 63 forts

Den 9 juni 2008 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta utredningen gällande enhet för servicetjänster. Kommunfullmäktige ställde sig i
princip bakom att kommunal service av kategori A, med undantag av kommunens kostverksamhet, samlades under tekniska nämnden i enlighet med intentionerna i rapporten.
Fullmäktige beslutade också att förslaget i förstudien om att överföra ansvaret för verksamhetslokaler på Hässleholmsbyggen AB i nuläget inte var aktuellt och därför inte
skulle omfattas av uppdraget.
Den 27 augusti 2008 presenterade den tekniske chefen vid möte i tekniska nämndens
arbetsutskott ett organisationsförslag, daterat den 26 augusti 2008, rev A, gällande tekniska nämndens verksamhetsområde. Den 11 september 2008 bordlades ärendet i tekniska nämnden. Den 7 oktober 2008 behandlades ärendet ånyo i tekniska nämnden,
varvid ett nytt organisationsförslag daterat den 29 september 2008, rev B, godkändes.
Det nya förslaget skiljer sig från det gamla på så sätt att varken lokalförsörjningsavdelningen eller exploateringsavdelningen skall omfattas av tekniska nämndens verksamhetsområde.
Information enligt MBL § 19 har lämnats och förhandling enligt MBL §§ 11 och 14 har
hållits med slutdatum den 26 september 2008. En riskbedömning har gjorts.
Tekniska nämndens förslag den 29 september 2008 har remitterats för yttrande till barnoch utbildningsnämnden, fritidsnämnden och omsorgsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande anfört bland annat följande. Grundskolans
vaktmästeri administreras i dag av tekniska kontoret. I egen regi finns sex vaktmästare i
gymnasieskolan. Nämnden avstyrker på anförda skäl förslaget att dessa tjänster flyttas
till tekniska kontoret.
Fritidsnämnden har i yttrande anfört bland annat följande. Enligt tekniska kontorets utredning har fritidsförvaltningen 1,5 lokalvårdare på Qpoolen. Denna uppgift är felaktig.
Där finns istället 1,0 tjänst som vaktmästare med bland annat lokalvårdsuppgifter i
tjänsten. Ekonomisk kompensation kan inte följa med i övergången, utan i så fall personell resurs som förs över till administration, lönehantering och arbetsledning. – Avseende Tyringeområdet måste fördjupade diskussioner föras om den praktiska fördelningen av arbetsledningen. – Av yttrandet framgår inte att fritidsnämnden motsätter sig
genomförandet av tekniska kontorets förslag.
Omsorgsnämnden har inte något att erinra mot förslaget.
____________________
Sänt till:
Tn
On
Bun
Fn
Klk

Justering
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Diarienummer

2009-03-11
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§ 64

Ansökan om medel för jämställdhetsprojekt
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ansökan till Sveriges kommuner och landsting.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till ansökan om medel för drivande av ett jämställdhetsprojekt har utarbetats.
Finansiering söks hos Sveriges kommuner och landsting.
____________________
Sänt till:
klk – personalstab
klk – ekonomi- och personalavd

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

